MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČO: 26658691

Zápis z jednání Správní rady MAS Rozkvět, z.s.
Termín jednání: 10.9.2016 od 9,30 hod.
Místo jednání: v Horní Plané ve stanu na Pláži (prezentace MAS Rozkvět,z.s. na akci
Septembeerfest)
Přítomní:
členové správní rady – p.Leber, p.Houba, p.Havel, p.Iral, p.Novák (PM) (5/9) – usnášeníschopnost
orgánu: ANO; pí. Krejčíčková.
Omluveni: členové správní rady –p.Pešek, pí. Fudyová, pí Pekárková, pí. Hůlková
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Informace o postupu aktivit souvisejících se SCLLD
Úvěr na režijní náklady MAS pro další období
Různé

Zápis z jednání:
Ad bod 1)
Přivítání přítomných předsedou spolku.
Ověření usnášeníschopnosti: ANO
Určení zapisovatele: pí. Krejčíčková
Určení ověřovatelů: p. Havel, p. Iral

1)
2)
3)
4)

Úvod
Informace o postupu aktivit souvisejících se SCLLD
Úvěr na režijní náklady MAS pro další období
Různé

Do bodu 4) Různé zařazeny informace o stavu přípravy projektů MAS popř. jejich realizaci, aktivit
MA21, zpracování interních auditů UR, a diskuze.
Usnesení 20160910/1.1.: SR schvaluje program jednání.
Přijato jednomyslně.
Ad bod 2)
P. Leber informoval o stavu Žádosti o schválení SCLLD - v současnosti probíhá fáze hodnocení,
jejíž výsledek očekáváme 5.10.2016. SCLLD má dokončeno hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti (splněno); hodnocení jednotlivých kritérií je součástí SW MS2014+, k náhledu na
pracovišti MAS.
První výzvy SCLLD nadále plánujeme na závěr roku 2016, od října budou probíhat školení pro
žadatele ve všech operačních programech (IROP, PRV, OP Zaměstnanost).
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Členové SR doporučují pracovníkům kanceláře MAS prezentací SCLLD a harmonogramu výzev
na jednání svazků obcí zapojených do území MAS – DSO Blata 21.9.2016, Mikroregion ChelčickoLhenicko 14.9.2016, SO Lipensko bude MAS osloven.
V jednání příprava také pracovního jednání Fóra starostů MAS (předběžné termíny jednání:
27.9.2016 nebo 4.10.2016.
Aktuální verze SCLLD (verze 1.3.) je na www MAS volně ke stažení. Stejně tak harmonogram
výzev.
Na jednání členské schůze spolku bude předložena „na vědomí“ odsouhlasená verze SCLLD po
schválení MMR. Provedené opravy se netýkaly nastavení Opatření SCLLD ani alokací, není tedy
potřeba SCLLD opakovaně schvalovat v průběhu oprav.
Usnesení 20160910/2.1.: SR bere na vědomí informaci o administraci žádosti o dotaci SCLLD.

Ad 3)
P. Leber informoval o stavu žádosti o dotaci na administrativní náklady (režijní výdaje MAS), výzva
č. 6 IROP, která může být schválena nejdříve po schválení SCLLD (viz předchozí bod). Pro MAS to
znamená, že to podpisu dotační smlouvy (zřejmě konec roku 2016) musí zajistit financování
provozu z vlastních zdrojů, bankovní a mimobankovních půjček.
Administraci SCLLD (přípravu) tak zajišťuje MAS již od 1.1.2015 z vlastních zdrojů a půjček, od
04/2016 také tzv. animaci škol (poradenství ZŠ a MŠ v regionu MAS při přípravě žádostí o dotace
z tzv. šablon, pro školy poskytuje MAS zdarma).
Předseda spolku předložil správní radě k projednání návrh na sjednání revolvingového úvěru
České spořitelny, a.s.. ve výši 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). S proměnnou
úrokovou sazbou; ve výši Referenční sazby platné v Rozhodný den se zvýšením o marži 2,0 %
ročně. Referenční sazbou se pro účely tohoto ustanovení rozumí 1-měsíční PRIBOR. Úroková
sazba činí 2,20 % ročně.. Bez poplatků za uzavření smlouvy, poplatek za vedení účtu 100 Kč
(slovy: jedno sto korun českých) měsíčně. Čerpání úvěru do 31.8.2017 (včetně). Podklady
k úvěrové smlouvě předány společně s pozvánkou na jednání.
Aktuálně do konce 09/2016 možno podat žádost o dotaci úroků z úvěru na JčK (grant. 75%) na
předfinancování EU-projektů.
V rámci diskuze předseda spolku konstatoval, že spolek v současnosti nemá žádné úvěry, pouze
bezúročnou půjčku poskytnutou Jihočeským krajem se splatností do 31.12.2016. Správní rada
doporučuje v této věci podat žádost na JčK o prodloužení splatnosti této půjčky do poloviny roku
2017.
Usnesení 20160910/3.1.: Správní rada MAS Rozkvět,z.s. schvaluje přijetí revolvingového úvěru
od ČS, a.s. ve výši 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) dle předložené nabídky a
pověřuje předsedu spolku k vyřízení veškerých náležitostí s tím spojených a podpisu.
Přijato jednomyslně.
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Usnesení 20160910/3.2.: SR bere na vědomí informaci o možnostech finanční podpory od
Jihočeského kraje.
Ad bod 4)
Informace o probíhajícím projektu MAP ORP ČB – viz www.mapvzdelavani.cz (nové www
především k MAP, zveřejňována řada důležitých informací, především pro školy a jejich zřizovatel).
V rámci projektu MAP je důležité schválení tzv. Strategického rámce (SR), díky tomu mohou obce
a školy z regionu MAS podávat žádosti do aktuální výzvy IROP. SR schválen již v ORP ČB a PT
(zajišťuje MAS Šumavsko, z.s.). V závěrečné fázi také zpracování pro ORP ČK (zajišťuje MAS
Blanský les-Netolicko, o.p.s.).
Pracovníci MAS v rámci projektu MAP jsou připraveni konzultovat investiční záměry všech obcí a
škol ORP Č.Budějovice, tedy i mimo území MAS, popř. další návrhy např. na spolupráci škol.
Z hlediska administrace projektu: MAS doposud neobdržela schválenou zálohovou platbu 1 Mil. Kč
(mělo být proplaceno 15.8.2016), opakovaně reklamujeme „depešemi“ (systém žádosti), mailem i
telefonem. Bohužel bezvýsledně.
Do 15.10.2016 bude MAS připravena první monitorovací zpráva projektu, pracovníci projektu se
zúčastní osobní konzultace na MŠMT před vyúčtováním (sjednáno v termínu 19.9.2016).
Zástupce MAS se také zúčastní jednání Fokusní skupiny OP VVV, pořádané auditní firmou
Deloitte, za účelem projednání dalšího vývoje MAP a KAP, jde o to prosadit výstupy MAP do reálné
praxe, konkrétně prostřednictvím šablon pro školy (mělo by se jednat o tzv. měkké peníze na
projekty, téměř nárokové, výhodou nízká administrativa a možnost přímé pomoci MAS jednotlivým
školám).
Usnesení 20160910/4.1.: SR bere na vědomí informaci o probíhajícím projektu MAP ORP ČB.
Nadále probíhají komunikace k projektu AT-CZ, podrobněji budeme členy SR informovat v říjnu. V
LAG Sterngartl Gusental (LAG SG) probíhá změna předsedy.
V přípravě Lhenický terénní půlmaratón – 24.9.2014, zařazeno do „JČ olympijské“ (podpořeno
z grantu JčK); souběžně v termínu cykloakce Slavnosti plodů 2016.
V termínu 15.-17.9.2016 proběhnou Dny Petra Chelčického, částečně podpořeno z grantu JčK;
organizace ve spolupráci s Chelčickým domovem sv. Linharta, za podpory Obce Chelčice.
MAS připravuje také svou prezentaci na Slavnostech plodů 2016 v Libějovicích (21.a 22.10.2016).
V rámci Zdravé MAS proběhnou v říjnu (11.+ 13.10.2016) 2veřejná fóra – opět v Pištíně a v Horní
Plané. Aktuálně probíhá vyhodnocení výstupů z loňského fóra (tzv. 10P), také anketou mezi
obcemi regionu MAS. Organizační náležitosti zajišťuje kancelář MAS, především pí. Vopálková.
Členové SR se dle možností zúčastní u jednotlivých pracovních stolů. Pozvánky na obě akce
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šířeny především prostřednictvím obcí a spolků.
Usnesení 20160910/4.2.: SR bere na vědomí informaci o probíhajících přípravách akcí a projektů.
pí. Krejčíčková informovala o stavu přípravy interních auditů udržitelného rozvoje MAS Rozkvět pro
základní oblasti - školství, místní ekonomika a globální odpovědnost. Jde o součást dokladování
plnění MA21, na nově zavedené úrovni, jako příprava na budoucí zavádění agendy na úrovni B
(plánováno v letech 2019-2020).
Usnesení 20160910/4.3.: SR bere na vědomí zprávu o interních auditech udržitelného rozvoje
MAS Rozkvět pro základní oblasti - školství, místní ekonomika a globální odpovědnost.
Pokud bude schválena v průběhu září SCLLD, bude MAS moci do konce října 2016 podat žádost o
dotaci „projektů spolupráce PRV“. Jde opět o možné projekty MASek v ČR i zahraničí. Témata,
která umožňuje PRV řešit: hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav ((stavební
úpravy pouze u objektů ve vlastnictví MAS)) je možné realizovat pouze následující výdaje:
investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a

předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty - MAS. Za měkké akce lze
považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice
mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti
projektu na účel samy MAS.
V této věci jsou projednávány různé dílčí nápady, problémem je, že předpokládaní partneři ověření
z předchozích realizací (např. MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.) nebudou v tomto termínu
přijatelnými žadateli, protože nemají schválenu SCLLD.
Nadále probíhá sběr námětů.
Usnesení 20160910/4.4.: SR bere na vědomí informaci o možnostech projektů spolupráce PRV.

Jednání ukončeno v 11,00 hodin.
Zápis: pí. Krejčíčková
Ověření ověřovatelů: p. Havel, p. Iral
Přílohy zápisu:
Pozvánka (soutisk)
Prezenční listina (scan)
OVĚŘENO: 12.9.2016
ZVEŘEJNĚNO: 12.9.2016
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VZOR PLNÉ MOCI (návrh Usnesení 20160910/3.1):
Ve Věci bodu jednání 3) souhlasím s návrhem usnesení: Usnesení 20160910/3.1.: Správní
rada MAS Rozkvět,z.s. schvaluje přijetí revolvingového úvěru od ČS, a.s. ve výši
1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) dle předložené nabídky a pověřuje
předsedu spolku k vyřízení veškerých náležitostí s tím spojených a podpisu.

